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RADOSŁAW SZPOT   
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

oto nasze oszczędności.

W poprzednim biuletynie oraz w osobnym wydawnictwie, 
które trafiło we wrześniu do Państwa rąk, informowaliśmy 
o liczbie pozyskanych funduszy (kilkanaście milionów 
przez ostatni rok) oraz inwestycji realizowanych zarówno 
w mieście, jak i w sołectwach.

Tym razem chciałbym skupić się na oszczędnościach 
i wpływach, które przez ostatni okres udało nam się 
osiągnąć.

Jedną z pierwszych decyzji, jakie podjąłem na początku 
roku, było ograniczenie składu Gminnej Komisji 
Alkoholowej (z 10 do 3 osób), co generuje roczną 
oszczędność w kwocie ponad 55 000 zł. Te pieniądze 
regularnie przeznaczamy na zajęcia dla dzieci.

Przyjrzeliśmy się także działalności spółki MG Sport 
i Nieruchomości, dając szansę nowej prezes, która już 
w pierwszych miesiącach ograniczyła zatrudnienie oraz 
wydatki spółki. Te działania przyniosły już w obecnym 
2022 roku ponad 140 000 zł oszczędności.

Zapowiedziałem połączenie Biblioteki Publicznej oraz 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Przyniesie 
ono oszczędność w postaci pensji jednego stanowiska 
dyrektorskiego, co będzie widoczne od przyszłego roku 
budżetowego. Przestaną także dublować się niektóre 
działania. Ograniczyliśmy także zatrudnienie w Straży 
Miejskiej o jeden etat.

Rozpad GOAP-u spowodował konieczność zbudowania 
gospodarki odpadowej lokalnie. W pierwszej kolejności 
zbudowaliśmy referat Gospodarki Odpadami, a następnie 
przygotowaliśmy przetarg w taki sposób, aby ilość 
odpadów była ważona u nas w gminie, a nie, jak do tej 
pory, u wykonawcy. Dzięki jasnej strukturze i odpowiedniej 
kontroli od kwietnia do sierpnia zaoszczędziliśmy prawie 
1 500 000 zł (niższe faktury niż pierwotne założenia), 
a jeśli tak dalej pójdzie, to osiągniemy ponad 

2 000 000 zł oszczędności do końca 2022 roku. 
To ogromny sukces, który był dobrze zaplanowany.

Osobiście, w ścisłej współpracy z dyrektor Biblioteki 
Publicznej, pilotowałem wynajem sal świetlicy 
w Boduszewie. W związku z tym udało się pozyskać 
partnera społecznego Czerwonackie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin, który 
był zainteresowany wynajmem i zobowiązał się do opłaty 
czynszu oraz mediów, co wygeneruje roczną oszczędność 
w kwocie ponad 100 000 zł.

W ostatnim czasie Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bogusław Frąckowiak przywiózł z Miasta Stołecznego 
Warszawa informacje o kwocie uzupełnionej subwencji dla 
Murowanej Gośliny. Mam tutaj także dobrą informację, 
zapowiedziano uzupełnienie na poziomie blisko 
3 000 000 zł. Za tę kwotę planujemy kolejne inwestycje 
w drogi oraz zamortyzowanie wydatków m.in. na media, 
które także dla naszego samorządu drastycznie wzrosły.

Drodzy mieszkańcy, reasumując, z tytułu oszczędności 
i uzupełnień do naszego budżetu wpłynie kwota ponad 
5 200 000 zł, co w bardzo dużym zakresie pokryje nasz 
deficyt. W związku z tym, już teraz, na 4 miesiące przed 
końcem roku, mogę z dumą powiedzieć, że finanse gminy 
wyglądają coraz lepiej, przy jednoczesnym aktywnym 
pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na cele 
inwestycyjne.  

Z wyrazami szacunku 
Radosław Szpot

Szanowni Państwo, 
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Po dwóch latach powróciły 
na arenę wydarzeń w naszym 
mieście imieniny św. Jakuba. 
Radosław Szpot - Zastępca Bur-
mistrza Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina, ks. Sławomir 
Jessa Proboszcz Parafii pw. św. 
Jakuba Apostoła w Murowanej 
Goślinie zaprosili tym razem na 
XVIII Jarmark św. Jakuba 
w konwencji rowerowej, pod 
tytułem „Jedzie Jakub na 
rowerze - dokąd nas zabierze?”. 

Przez dwa dni 23 i 24 lipca mogliśmy 
korzystać z przygotowanych atrakcji. Już 
od wczesnych godzin rannych zaczęliśmy 
sobotę jarmarkową drużynowymi 
zawodami wędkarskimi w Przebędowie, 
zorganizowanymi przez Koło PZW nr 29 
przy LZD w Murowanej Goślinie o Puchar 
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Radosława Szpota. W bibliotece przy 
ul. Poznańskiej trwała akcja poboru krwi  
i szpiku kostnego HDK PCK Gośliniacy 
dla dzieci poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych. 

O godzinie 15.15 na plac Powstańców 
Wielkopolskich wjechała parada rowero-
wa, a na jej czele sześcioosobowy rower 
z muzykami z Orkiestry Na Dużym 
Rowerze. Orkiestra, grając w czasie jazdy 
jazzowe utwory, poprowadziła rowerzy-
stów z Zielonych Wzgórz na plac Po-

wstańców Wielkopolskich, gdzie dała 
następnie koncert rozpoczynający 
wydarzenia na scenie. W programie 
specjalnie przygotowanym w rowerowych 
klimatach dzieci uczestniczyły w Anima-
cjach z Heksą z RCK Rogoźno. Publicz-
ność wysłuchała koncertu Jarosława 
Trepto. Jonasz Pakulski zachwycił 
rowerowym show, przyprawiając wszyst-
kich o dreszcz emocji. O godz. 18.00 
oficjalnego otwarcia jarmarku dokonali 
zastępca burmistrza Radosław Szpot  
i przewodniczący RM Bogusław Frącko-
wiak. Wręczono też nagrody dla najlep-
szych przedsiębiorców. W konkursie 
na najbardziej odjechany rower wygrała 
Agnieszka Łągiewka. Otrzymała statuet-

kę „Amby z przerzutką”, zrobioną ze 
starych części rowerowych oraz obraz 
o tematyce rowerowej ofiarowany przez 
Michała Żydowicza. Publiczność znakomi-
cie się bawiła w czasie koncertu grupy 
Abba Cover Tribute Live Band. Jednocze-
śnie na terenie imprezy trwały atrakcje 
towarzyszące dla jarmarkowej publiczno-
ści: zakręcone rowery, sentymentalna 
wystawa „Gośliniacy na rowerach”, 
wystawa zabytkowych rowerów „Od 
bicykla do Reksia - 100 lat roweru”, 
stragany z pracami rękodzielników 
i stoiska handlowe, dmuchańce dla 
dzieci, malowanie twarzy, zabawy 
plastyczne „Wycieczka rowerowa” i gra 
w kapsle „Wyścig Pokoju”, wystawa rzeźb 

Jedzie Jakub 
na rowerze
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„Gang Rowersów” wykonanych przez 
dzieci na warsztatach sztuki w MGOKiR, 
stoiska z rowerami, tradycyjne strzelanie 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
o Miecz św. Jakuba w bramie Domu 
Rzemiosła, przejażdżki rikszą i strefa 
food trucków z kuchnią z wielu zakątków 
świata. 

Wieczór przyniósł występ oczekiwanej 
gwiazdy. Publiczność tłumnie bawiła 
się przy energetycznej muzyce Eneja 
całymi rodzinami, wielopokoleniowo 
i radośnie. Do północy bawiliśmy 
się na zabawie jarmarkowej z didżejem. 
Wydarzenia i atrakcje zapowiadał w tym 
roku nasz konferansjer i artysta Marcin 
Matuszewski. Tegoroczny Jarmark św. 

Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Murowana Goślina 
i pomocy darczyńców: 
▪ Wielkopolska Manufaktura Wódek,
▪ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Do-

świadczalny w Murowanej Goślinie, 
▪ Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy Pobiedziskach,
▪ MAFF-ART. Z Mściszewa,
▪ Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o.,

Organizatorem Jarmarku był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji jarmarku:
▪ Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie, 
▪ Komisariatowi Policji i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie,
▪ Wolontariuszom: Kindze Mizgier, Maksymilianowi Szczepa-

niakowi,
▪ Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej Goślinie.

wydarzenia

Jakuba przeszedł do historii jako mocno 
zakręcony rowerowo pozytywnymi 
emocjami. Kręcimy kilometry fajnych 
wspomnień i przeżyć, jedziemy 
dalej! Do przyszłego roku! Ciekawe dokąd 
nas św. Jakub zabierze?

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann
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W naszej gminie tegoroczne dożynki 
świętowaliśmy 27 sierpnia br. w Głębocku. 
Aby tam dotrzeć, trzeba przemierzyć drogi 
wiodące przez piękne połacie malowni-
czych pól. Jak każdego roku, delegacje 
dożynkowe z wieńcami stawiły się na 
uroczystości i tak się zaczęło. Oficjalna 
część imprezy rozpoczęła się hymnem 
narodowym. Podczas mszy dziękczynnej, 
którą sprawowali proboszcz parafii pw. św. 
Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie 
ks. Sławomir Jessa i proboszcz parafii pw. 

Dożynki, to tradycyjny czas świętowania końca całorocznego 
cyklu prac w polu. Symbolem zebranych plonów jest dożynkowy 
wieniec z kłosów zbóż, dekorowany kwiatami, owocami i rozma-
itymi symbolami. Ta prastara, tradycyjna forma znana jest już z cza-
sów słowiańskich, jako przedstawienie człowieka - tak bowiem miał 
powstać pierwszy człowiek, uformowany ze słomy. Uplecenie czło-
wieka, to jakby związanie go z ziemią i zobowiązanie go do dbałości 
o nią poprzez ciężką pracę – uprawę, przynoszącą radość z plonów. 
To prosta zasada, od wieków święta i po dziś dzień kultywowana 
w zwyczajach i świętach takich, jak dożynki.

dożynkowe święto plonów 
w Głębocku
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św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie 
ks. Jan Kwiatkowski, usłyszeliśmy słowa 
o potrzebie dzielenia się chlebem. 
W czasach wojny robimy to, pomagając 
naszym dotkniętym jej okrucieństwem 
sąsiadom, w czasie biedy pomagamy 
potrzebującym. Wyrazem piękna polskich 
tradycji i sielskich klimatów, było przywoła-
nie słów poetów Juliana Tuwima, czy 
Cypriana Kamila Norwida. Po mszy świętej 
Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” 
przedstawił na scenie obrzęd dożynkowy. 
Gospodarz dożynek - zastępca burmistrza 
Radosław Szpot - przeciął sierpem wiązkę 
splecionych zbóż i uroczyście otworzył 
goślińskie dożynki. Delegacje dwudziestu 
dwóch sołectw złożyły swoje piękne 
wieńce gospodarzom. Tradycją dożynek 
jest obrzęd dzielenia chleba. Starostowie 
dożynek Agnieszka Szrama i Daniel 
Frąckowiak przekazali bochen chleba 
gospodarzowi, następnie został on 
podzielony między wszystkich zebranych. 
Gospodarz dożynek Radosław Szpot 
w przemówieniu podziękował rolnikom 
za ich pracę i trud, a także przedstawił 
kierunki rozwoju gminy. W podziękowaniu 

za organizację dożynek gospodarz wręczył 
Sołtysowi Sołectwa Głębocko Mariuszowi 
Schiewe statuetkę witrażową z motywami 
dożynkowymi. Tradycyjnie sołtysi otrzymali 
upominki, tym razem były to leżaki 
z herbem miasta i gminy. Wyrazy uznania 
i wdzięczności za ciężką pracę do rolników 
skierowali nasi goście: Poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej Waldy Dzikowski 
i asystent Posła na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Bartłomieja Wróblewskiego. 
Na zakończenie głos zabrał Mariusz 
Schiewe, Sołtys Głębocka.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy komisja nagrodziła sołectwa: 
Uchorowo (I miejsce), Głębocko (II miej-
sce), Boduszewo (III miejsce).

Jak co roku odbył się konkurs na najpięk-
niej przystrojone obejście, organizowany 
przez LGD „Kraina Trzech Rzek”. Laure-
atami zostali: Jerzy Maćkowiak (I miej-
sce), Krzysztof Rjoboków (II miejsce), 
Beata Schiewe (III miejsce).

Po zakończonym obrzędzie goście 
i delegacje udali się na poczęstunek  

do Agroturystyki Bamberka. Na dożynko-
wej scenie dla publiczności w ciekawym 
programie artystycznym wystąpili: Zespół 
Pieśni i Tańca Chludowianie, Orkiestra 
Dęta OSP w Murowanej Goślinie pod 
dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego, Kapela 
Podwórkowa Swoja Wiara. Na koncercie 
zespołu Defis przy scenie zebrały się 
tłumy. Znane przeboje wprawiły wszyst-
kich w świetny nastrój. W tak tanecznych 
klimatach zostaliśmy już do końca zabawy 
dożynkowej trwającej do godziny pierwszej 
w nocy, na której serwował muzyczne, 
gorące dania DJ Paweł. Całość imprezy 
znakomicie prowadził Tomasz Śróda.

Tegoroczne dożynki uatrakcyjniły również: 
wystawa płodów rolnych, stoiska handlo-
we i gastronomiczne, dmuchańce dla 
dzieci, wystawa zabytkowych samocho-
dów Club Classic Never Die z Murowanej 
Gośliny, loty widokowe śmigłowcem, 
stoisko promocyjne Orkiestry Dętej OSP, 
stoisko Lasów Państwowych Nadleśnic-
twa Łopuchówko, loteria dożynkowa.

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann

Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Gminy Muro-
wana Goślina oraz pomocy darczyńców, którymi byli:
▪ Jarosław Dobrowolski, Radny Rady Powiatu Poznańskiego,
▪ Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy Pobiedziskach,
▪ Wielkopolska Manufaktura Wódek,
▪ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Do-

świadczalny w Murowanej Goślinie, 
▪ Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko,
▪ Agroturystyka Bamberka Beata Schiewe,
▪ Gospodarstwo Rolne Jolanta i Grzegorz Piotrzkowscy
▪ Radny Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Piotr Tecław,
▪ Dariusz Śliwa Gardendecore - Konstrukcje Drewniane,
▪ Czesław Zaręba Fotograf,
▪ Kamil Grzebyta Studio Fotograficzno-Filmowe,

▪ York Bolechowo,
▪ Piotr Michalski sołtys Białęg.

Za pomoc dziękujemy bardzo naszym strażakom z OSP 
w Boduszewie, Murowanej Goślinie i Łopuchowie.

Organizatorzy otrzymali listy gratulacyjne od:
▪ Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego,
▪ Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka,
▪ Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha 

Jankowiaka,
▪ Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Organizatorzy dożynek: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Sołectwo Głębocko.
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Święto kolorów

Ta atrakcja, którą po raz pierwszy zapro-
siliśmy do naszej gminy w ubiegłym roku, 
wywołuje mnóstwo uśmiechów! Trudno 
się powstrzymać od śmiechu, kiedy 
w dłoniach mamy kolorowe proszki, które 
można wyrzucić w powietrze i obserwo-
wać, jak spadają na nas i przyjaciół, two-
rząc na twarzach i ciuchach fantazyjne, 
tęczowe wzory. Nawet dorośli szaleją 
beztrosko.

W tym roku podczas święta kolorów 
spotkaliśmy się na przystani kajakowej 
Binduga, a żeby przedłużyć ten wspólny 
czas, przygotowaliśmy także strefę food 
trucków i zlot samochodów Club Classic 
Never Die. Dziękujemy za pozytywną 
energię! 

Aktywne lato  
w Murowanej Goślinie

Joga w parku

Coraz chętniej i coraz liczniej mieszkań-
cy korzystają z wakacyjnych zajęć jogi, 
które odbywały się w każdą sobotę lata 
w parku miejskim. Pod czujnym okiem 
Justyny i Joanny Gronek można się było 
porozciągać, odprężyć i naładować dobrą 
energią. 

kino w parku

W parku spędzaliśmy także czas wie-
czorową porą podczas plenerowych 
pokazów kinowych. W tym roku odbyły 
się dwa takie seanse, podczas których 
dodatkowo przygotowaliśmy napoje 
i poczęstunek. 

Największą zaletą lata jest prawdopodobnie możliwość spędzania czasu na zewnątrz, na rozma-
itych aktywnościach, które preferujemy, a także po prostu wśród innych osób. Wakacyjne spotka-
nia na długo pozostają w pamięci. Postaraliśmy się przygotować dla Państwa w tym roku takie 
spotkania i aktywności, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się latem oraz żebyśmy mieli co wspomi-
nać jesienią i zimą. 

park Cooltury

Dzieci zaprosiliśmy na warsztaty arty-
styczne, które zaplanowaliśmy na Nowym 
Rynku na osiedlu Zielone Wzgórza, a tak-
że w Parku Miejskim. Pogoda, a dokład-
niej oszałamiający upał, zmobilizowały 
nas jednak do przeprowadzenia części 
zajęć w pomieszczeniach. Warsztaty 
podzielone były na 4 strefy tematyczne: 
plastyka, akcja-kreacja, glina i gramy-
śpiewamy. Kilkadziesiąt dzieci wspaniale 
i bardzo kreatywnie spędziło ten czas. 

Strefa relakSu

Zadbaliśmy także o to, aby park miejski 
stał się strefą relaksu również poza zor-
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Aktywne lato  
w Murowanej Goślinie

ganizowanymi wydarzeniami. W tym celu 
między parkowymi drzewami rozciągnę-
liśmy dla mieszkańców kilka hamaków. 
Ponadto w dni robocze w godzinach pra-
cy urzędu rozstawiliśmy kilka leżaków. 

Po raz pierwszy w tę okolicę zaprosiliśmy 
także mobilny wózek z kawą.  
Mamy nadzieję, że coraz chętniej będą 
Państwo spędzali czas w parku miej-
skim. W tym roku, ze względu na upały, 
to był strzał w dziesiątkę, bo w cieniu 
parkowych drzew można było przyjemnie 
odpocząć. 

feStiwal baniek mydlanyCh 
i piana party

Niesamowitą frajdę młodszym mieszkań-
com naszej gminy sprawił festiwal baniek 
oraz możliwość zabawy w ogromnych 
ilościach piany. Nawet niektórzy dorośli 
obudzili w sobie dziecko i chętnie przy-
łączyli się do szaleństw. Przy puszczaniu 
mydlanych baniek można było także sko-
rzystać z posiłków serwowanych przez 
food trucki i posłuchać koncertu zespołu 
Dixi. 

raJdowo - rowerowo

Amatorów rajdów rowerowych i Nordic 
Walking zaprosiliśmy na dwa rajdy. 
Pierwszy z nich miał dwie trasy rowe-
rowe – 10 i 20 km oraz jedną Nordic 
Walking – 10 km. Rodzinny rowerowy 
peleton poprowadziła dla Was rodzina 
państwa Pieczyńskich. Na mecie – 
na plaży hotelu Relax – na uczestników 
(ponad 100 osób!) rajdu czekał poczę-
stunek i jak zwykle losowanie upomin-
ków. Drugi rajd niestety musieliśmy od-
wołać ze względu na sporą ulewę. 

przełaJe i nordiC walking

Tego lata powrócił do nas jeszcze jeden 
format sportowy – jeden z etapów Ogólno-
polskiego Pucharu Nordic Walkind 2022, 
a także Bieg Przełajowy o Puchar Miasta 
i Gminy Murowana Goślina. Podobnie, jak 
w ubiegłym roku, organizatorzy, a także 
sami uczestnicy, zawodnicy z całego kraju, 
bardzo zachwalali nasze goślińskie trasy, 
wprost stworzone do takich aktywności. 
My także uwielbiamy leśne ścieżki i drogi 
naszej gminy, dlatego…

filmy o naSzeJ okoliCy

Postanowiliśmy uwiecznić w krótkich fil-
mach promocyjnych najpiękniejsze miej-
sca i zaproponowaliśmy nowy cykl ma-
teriałów o naszym największym skarbie, 
jakim są tereny środowiska naturalnego. 
Filmy prezentujemy na profilu gminnym 
w mediach społecznościowych. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się z Państwem 
w tych najbardziej urokliwych zakątkach 
naszej gminy już niebawem!
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wydarzenia

Podczas tegorocznego Jarmarku 
św. Jakuba wręczono nagrody dla 
najlepszych przedsiębiorców 
z gminy Murowana Goślina.

Nagrody wręczali: Radosław Szpot Za-
stępca Burmistrza Miasta i Gminy Mu-
rowana Goślina, Jarosław Dobrowolski 
Starszy Cechu Rzemieślników, Kupców 
i Przedsiębiorców w Murowanej Gośli-
nie, Grzegorz Cieślak Zastępca Prezesa 
Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej Wie-
lobranżowej, Bogusław Frąckowiak Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie oraz Piotr Tecław Przewodniczą-
cy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.
Kapituła konkursowa postanowiła wyróż-
nić 12 przedsiębiorców.

Tytuły Przedsiębiorcy Roku 2021 w kate-
gorii mały przedsiębiorca otrzymali:
1. Arkadiusz Orliński;
2. Janusz Błachowiak - Auto Naprawa;
3. Anna Borzymowska - Gabinet Kosme-

tyczny Anabella;

Realizacją wypłaty dodatku węglowego 
w Murowanej Goślinie zajmuje się ośro-
dek pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 
10, 62-095 Murowana Goślina (budynek 
ośrodka zdrowia, II piętro), www.murowa-
na-goslina.naszops.pl.
Wnioski można składać w godzinach pra-
cy ośrodka lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej (uwierzytelnienie 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Gala sportów walki wraca do 
Murowanej Gośliny! Tym razem pod-
czas „nocy wojowników” na ringu 
pojawi się… zastępca burmistrza 
Radosław Szpot. Przy czym jego wej-
ście nie będzie związane z dekoracją 
zawodników, bo to właśnie on stanie 
do walki!

- Od Mateusza Bolo Juskowiaka, świetnie 
znanego i utytułowanego zawodnika oraz 
trenera, otrzymałem propozycję stocze-
nia walki w formule bokserskiej – mówi 
Radosław Szpot – Będzie ona miała wy-
miar charytatywny i właśnie ten cel prze-
konał mnie do podjęcia wyzwania - .

Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowi 
ska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu ogło-
sił, że od dnia 15 lipca 
2022 r. ulega zmianie program prio-
rytetowy „Czyste powietrze”. 

Zmiany związane są z umożliwieniem 
prefinansowania części inwestycji (wy-
płata części kwoty dotacji w formie 
zaliczki), ponadto zwiększone zostały 
kwoty maksymalnego dofinansowania 
(część 2 programu - do 47 000 zł; część 
3 - do 79 000 zł.). 
Dokładne informacje, a także linki do po-
trzebnych formularzy znajdą Państwo 
na stronie: www.wfosgw.poznan.pl/aktu-
alnosci-z-funduszu/program-czyste-po-
wietrze-plus-od-15-07-2022/.

Przedsiębiorca Roku 2021

Dodatek węglowy

noc wojowników

Zmiany w programie 
„Czyste powietrze”

4. Jarosław Pawlak - Gospodarstwo Rol-
ne, Usługi Rolnicze;

5. Waldemar Gruszczyński - Posadzkar-
stwo i Cykliniarstwo;

6. Tomasz Wawrzyniak - PPHU;
7. Thermgaz Sp. z o.o.;
8. Aleksandra Pietraszewska - Zakład 

Fryzjerski;
9. Stanisław Przybysz - Zakład Murarski.
Tytuł Przedsiębiorcy Roku 2021 w kate-
gorii średni przedsiębiorca przyznano:
1. HRS Relax RSW Sp. z o.o.
Kapituła konkursowa postanowiła przy-
znać 2 nagrody w kategorii całokształt 
działalności:
1. Marian Bromberek;
2. Roman Gronowski (pośmiertnie).

(BK) 
Zdjęcie: Andrzej Kietzmann

lub z wykorzystaniem profilu zaufanego).
Dodatek w wysokości 3 tys. zł przysługuje 
gospodarstwom domowym ogrzewanym 
węglem kamiennym, tzn. głównym źródłem 
ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy - zasilane węglem kamien-
nym, brykietem lub peletem, zawierającymi 
co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Pieniądze zebrane podczas gali, zostaną 
przeznaczone na pomoc najmłodszym 
zawodnikom sportów walki z naszej gmi-
ny, którzy potrzebują wsparcia, aby móc 
rozwijać się sportowo.
Zapraszamy do hali MG Sport. Więcej 
informacji o biletach wstępu już 
niedługo na stronach gminy.

Nagroda 2022

Jeżeli znasz osobę, która w sposób 
ponadprzeciętny angażuje się w życie po-
wiatu poznańskiego, z pewnością warto 
zgłosić ją do Nagrody Starosty Poznańskie-
go. Na wnioski czekamy do 31.10.2022 r.
Wnioski można składać do 31.10.2022 r. 
na adres mailowy joanna.felinska@po-
wiat.poznan.pl, pocztą na adres: Gabinet 
Starosty, Starostwo Powiatowe, ul. Jac-
kowskiego 18, 60-509 Poznań lub osobi-
ście w kancelarii Starostwa. Pełny regu-
lamin i wzór wniosku dostępny na stronie 
internetowej www.powiat.poznan.pl.

(JF)

Warunkiem otrzymania pomocy jest zgło-
szenie takiego źródła ogrzewania do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wnioski do pobrania na stronie: murowa-
na-goslina.naszops.pl/.../druki-do-pobra-
nia...
Więcej informacji o dodatku węglowym 
oraz wskazówki, jak wypełnić wniosek - 
w komunikatach na stronie: www.murowa-
na-goslina.pl.
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sołectwa

Informacja o wysokości środków 
funduszu sołeckiego przypadają-
cych na dane sołectwo w gminie 
Murowana Goślina na 2023 rok.

Lp. nazwa 
sołectwa

Liczba 
mieszkańców 

danego 
sołectwa 
na dzień 

30.06.2022 r.

wysokość 
funduszu 

sołeckiego 
na rok 2023

1. białęgi 89 15 245,42 zł

2. białężyn 312 27 009,18 zł

3. boduszewo 446 34 077,99 zł

4. Długa 
Goślina 509 37 401,38 zł

5. Głębocko 132 17 513,77 zł

6. Głęboczek 56 13 504,59 zł

7. kamińsko 290 25 848,63 zł

8. kąty 143 18 094,04 zł

9. łopuchowo 458 34 711,02 zł

10. łopuchów-
ko 102 15 931,20 zł

11. łoskoń 
stary 78 14 665,14 zł

12. mściszewo 501 36 979,37 zł

13. nieszawa 206 21 417,44 zł

14. Przebędowo 939 52 752,31 zł

15. Raduszyn 194 20 784,41 zł

16. Rakownia 708 47 899,09 zł

17. starczano-
wo 49 13 135,32 zł

18. Trojanowo 192 20 678,90 zł

19. uchorowo 424 32 917,44 zł

20. wojnowo 346 28 802,76 zł

21. wojnówko 79 14 717,89 zł

22. zielonka 102 15 931,20 zł

23. złotoryjsko 87 15 139,91 zł
Łącz-

nie 23 6 442 575 158,40 zł

Warunkiem wykorzystania przypada-
jących sołectwu środków, jest złożenie 
przez sołtysa w terminie do 30 wrze-
śnia 2022 roku wniosku uchwalonego 
przez zebranie wiejskie, zawierającego 
wskazanie przedsięwzięć przewidzianych 
do realizacji.

Do realizacji może być przyjęty wniosek 
spełniający następujące warunki:

 ▪ wskazujący konkretne przedsięwzię-
cia, mieszczące się w zakresie zadań 
własnych gminy, służące poprawie 
warunków życia mieszkańców, zgodny 
ze strategią rozwoju gminy, wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru,

 ▪ zawierający rzetelne oszacowanie 
kosztów przedsięwzięć (koszty te nie 

Fundusz sołecki 2023

sołectwo data godzina miejsce spotkania
łopuchówko 02.09.2022 r. 18.00 wiata turystyczna w łopuchówku

zielonka 03.09.2022 r. 14.00 wiata turystyczna w zielonce
łoskoń stary 03.09.2022 r. 18.00 Leśniczówka łoskoń stary

kamińsko 05.09.2022 r. 19.00 świetlica wiejska w kamińsku
Rakownia 07.09.2022 r. 18.00 boisko sportowe ul. sowia
Głębocko 12.09.2022 r. 17.00 agroturystyka bamberka

boduszewo 12.09.2022 r. 18.00 świetlica wiejska w boduszewie 
wojnówko 14.09.2022 r. 17.00 świetlica wiejska w wojnówku

kąty 14.09.2022 r. 18.00 Plac zabaw w kątach
Długa Goślina 14.09.2022 r. 19.00 świetlica wiejska w Długiej Goślinie
starczanowo 19.09.2022 r. 17.00 kasztelania Radzimska
mściszewo 19.09.2022 r. 18.00 świetlica wiejska w mściszewie
Raduszyn 19.09.2022 r. 19.00 wiata turystyczna w Raduszynie

białęgi 21.09.2022 r. 17.00 Remiza osP w białężynie
nieszawa 21.09.2022 r. 18.00 świetlica wiejska w nieszawie
białężyn 21.09.2022 r. 19.00 świetlica wiejska w białężynie

Trojanowo 22.09.2022 r. 18.00 Plac zabaw w Trojanowie
Przebędowo 22.09.2022 r. 19.00 Hol pałacu w Przebędowie

Głęboczek 26.09.2022 r. 17.00 świetlica wiejska w Głęboczku
uchorowo 26.09.2022 r. 18.00 świetlica wiejska w uchorowie

łopuchowo 26.09.2022 r. 19.00 wiata przy boisku sportowym w łopuchowie

mogą być wyższe niż kwota funduszu 
na rok 2023).

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie 
przeznaczenia środków z funduszu 
sołeckiego przysługuje zebraniu wiejskie-
mu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania 
wniosków do uchwalenia posiadają: 
sołtys, rada sołecka lub co najmniej 
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

uwaga! wnioski (z podpisami co naj-
mniej 15 pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa) wraz z oszacowaniem ich 
kosztów i uzasadnieniem przedsięwzię-
cia należy składać do sołtysa najpóź-
niej w dniu zebrania wiejskiego przed 
zatwierdzeniem porządku zebrania.

Terminarz zebrań wiejskich

Informujemy, że w celu zapobie-
gania powstawaniu chorób przeno-
szonych na ludzi i zwierzęta przez 
szczury i myszy, w dniach od 1 do 30 
września 2022 r. na terenie miasta 
i gminy Murowana Goślina zostanie 
przeprowadzona obowiązkowa dera-
tyzacja.

Obowiązek jej przeprowadzenia spo-
czywa na właścicielach nieruchomości, 

użytkownikach wieczystych, jednostkach 
organizacyjnych i osobach posiadających 
nieruchomości w zarządzie lub użytko-
waniu i innych podmiotach władających 
nieruchomościami.
Trutkę należy wyłożyć w dniu 1 września 
2022 r. w ilości i według zasad właści-
wych dla danego preparatu. W okresie 
trwania deratyzacji zaleca się kontro-
lowanie i uzupełnianie wyłożonej trut-
ki. W miejscach wyłożenia produktu 

konieczne jest umieszczenie napisów 
ostrzegawczych: 

„uwaga! wyłożono trutkę 
przeCiw gryzoniom! 

niebezpieCzeńStwo zatruCia 
ludzi i zwierząt!”

Właścicielom nieruchomości zaleca 
się usunięcie resztek preparatów po dniu 
30 września 2022 r., z jednoczesnym 
uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, 
gdzie przeprowadzono deratyzację.

Obowiązkowa deratyzacja
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Taki tytuł nosi projekt realizowany 
aktualnie przez Klub Malucha, działający 
przy Bibliotece Publicznej w Murowa-
nej Goślinie. Od lipca organizowane są 
cykliczne zajęcia adresowane do dzieci 
w wieku 3-5 lat. Do tej pory zostały prze-
prowadzone m.in. zajęcia LogoSensoryki, 
na których maluchy doświadczyły prze-
różnych mas sensorycznych, na rytmice 
latały z muchą Fefe, a na zajęciach doty-
czących zmysłu węchu miały możliwość 
zaszaleć z zapachami. Nie zabrakło rów-
nież pokazu baniek mydlanych. Z Kicią 

kultura

Maluchy w akcji

Odwiedziny
W czwartek 28 sierpnia br. ekipa 

ośrodka kultury odwiedziła grupę 
dzieci z Ukrainy, które wraz 
z mamami i babciami przebywają 
w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, zwanym potocznie 
„Bursą w Zielonce”. 

Bardzo szybko przełamaliśmy bariery 
i z pełnym entuzjazmem przystąpiliśmy 
do warsztatów plastycznych. Wyczarowa-
liśmy gigantyczne kolorowe motyle, które 
mają za zadanie przyciągać tylko pozytyw-
ną energię. Było dużo śmiechu i zabawy 
przy projektowaniu wzorów, dobieraniu 
czułek i kolorowaniu. Potem przyszła pora 
na zajęcia ruchowe. Śmiałkowie pokony-
wali kilkumetrowy dystans na chwiejnej 
taśmie – slackline - zawieszonej nad zie-
mią, próbując różnych sztuczek, podsko-
ków i akrobatycznych figur, jak jaskółka. 
Początkowo z mocną asekuracją, z cza-
sem już swobodniej z większą dozą fanta-
zji, wszyscy łapaliśmy balans i równowagę 
z promiennymi uśmiechami na twarzach.

Na zakończenie każde dziecko otrzymało 
torbę z upominkami oraz kosz fajnych 
gier do wspólnej zabawy, przekazanych 
przez naszych mieszkańców. Mamy 
nadzieję, że na chwilę odgoniliśmy złe 
wspomnienia. Życzymy Wam radości i jak 
najwięcej powodów do uśmiechu.

Agnieszka Szymańska-Wojtera,  
Bartłomiej Stefański 

Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Kocią spotkaliśmy się na urządzonej we 
wnętrzu biblioteki… plaży. Przy okazji 
lektury książki pt. „Przebieranki” malu-
chy miały okazję wybrać dla siebie strój 
z dużej drewnianej skrzyni ukrytej w sali.

Tematem pierwszych sierpniowych zajęć 
były maszyny budowlane. Dzieci z zainte-
resowaniem oglądały koparkę i chętnie 
pozowały w niej do zdjęć. W tym samym 
miesiącu odbyły się także: spotkanie 
z alpakami, sesja fotograficzna, animacje 
i terapia ręki. Szczegółowe relacje dostęp-
ne są na stronie: https://www.facebook.
com/KlubMaluchaMurowanaGoslina

Natalia Kazuś 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  

w Murowanej Goślinie

Przedstawiamy Państwu wystawę 
plakatów, które wpłynęły na kon-
kurs dla dzieci szkolnych na plakat 
antywojenny. To szczere, pełne prze-
jęcia obrazy widziane oczami dzieci 
o ogromnej sile wyrazu. Mali artyści 
przyłączyli się w ten sposób do 
głosu artystów z całego świata dla 
pokoju. 

W konkursie jury oceniało prace w ka-
tegoriach wiekowych klas 1-3 i 4-8. 
W kategorii wiekowej klas 1-3 przyznano 
pierwszą nagrodę Ninie Jarnut, w kate-
gorii klas 4-8 przyznano trzecią nagrodę 
Blance Regulskiej, drugiej nagrody nie 
przyznano, pierwszą nagrodę przyzna-

stop wojnie!
no ex aequo Michalinie Domagalskiej 
i Wiktorowi Witczakowi. Nagrody zostaną 
wręczone po wakacjach, w nowym roku 
szkolnym.

Bartłomiej Stefański



wrzesień 2022 13

W pierwszym tygodniu lipca Park 
Miejski stał się miejscem artystycznego 
„procederu” na szeroką skalę! Przy pa-
łacu pojawił się „Gang Rowersów”. Ma-
china twórcza ruszyła i nic nie mogło jej 
powstrzymać. Członkowie gangu młodych 
artystów opanowali teren, tworząc rzeźby 
postaci „Rowersów” z części rowerowych, 
desek, starych elementów mebli i bane-
rów reklamowych. Przez trzy dni warsz-

26 sierpnia pokazem filmu „Batman 
2022” zakończyliśmy ósmą już edycję 
Kina Letniego „Zorza”. Projekt kina wa-
kacyjnego na świeżym powietrzu został 
zapoczątkowany w 2015 roku przez Gru-
pę Miłośników Kina Zorza oraz ośrodek 
kultury w Murowanej Goślinie i okazał 
się bardzo dobrym pomysłem. 
Tegoroczna edycja naszego kina pod 
chmurką w atrium ośrodka kultury przy-
ciągnęła blisko 500 osób, wśród których 
byli nawet kinomaniacy spoza naszej gmi-

tatów dzieci majsterkowały z użyciem 
narzędzi technicznych i artystycznych, 
nabywając umiejętności manualnych 
w najprostszych działaniach jak: wbicie 
gwoździa, pomalowanie deski, łączenie 
z sobą różnych przedmiotów za pomocą 
opasek zaciskowych itp. Udało się stwo-
rzyć piętnaście ogromnych postaci, które 
podziwialiśmy na wystawie w czasie Jar-
marku św. Jakuba. Efekt pracy młodych 

ny. Przez wszyst-
kie piątki lipca 
i sierpnia wyświe-
tliliśmy dziewięć 
tytułów: „Rocket-
man”, „Dom Guc-
ci”, „Moonfall”, 
„Wyjdź za mnie”, 
„Avengers: koniec gry”, „Spacer po linie”, 
„Batman 2022”. Dla młodszych kinoma-
nów przygotowaliśmy animacje „Sing 2” 
oraz „Luca”, które zgromadziły największą 

kultura

Kolorowy gang „Rowersów”

Lato przed ekranem

rzeźbiarzy był fantastyczny, a barwny 
„Gang Rowersów” opanował miasto.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

widownię w kinie pod gwiazdami.
Nie kończymy naszych spotkań filmo-
wych, chcemy je kontynuować, może 
też w sezonie jesienno-zimowym w sali 
ośrodka kultury. 
Dziękujemy wszystkim widzom za wspól-
ne filmowe lato przed ekranem. Do zo-
baczenia na kolejnych seansach kina 
„Zorza”.

Tomasz Mizgier
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

„Jedzie Jakub na rowerze, dokąd 
nas zabierze?” - tak brzmiało hasło 
tegorocznego Jarmarku św. Jakuba 
w Murowanej Goślinie. 

Z tej okazji 24 lipca Jakub Grabowski, 
znany jako Quebonafide, odwiedził nasze 
miasto jako jeden z przystanków z trasy 
Mega Hip-Hop Tour. Kuba wpasował 
się w temat jarmarku i wraz z swoim 
hypemanem przyjechali na koncert rowe-
rami. Poprowadzili peleton z Koziegłów 
do Murowanej Gośliny, zapraszając po 
drodze chętnych fanów-rowerzystów. 
Pomimo, że była to niespodzianka, a fani 
dowiedzieli się o koncercie tylko trzy 
godziny przed rozpoczęciem, to rynek 
w Murowanej Goślinie zapełnił się pu-
blicznością z różnych stron Wielkopolski. 
Na koncercie DJ grał znane wszystkim 
kultowe polskie piosenki. Można było 
usłyszeć między innymi „Jak zapomnieć”, 
„Baśka”, czołówkę z serialu „Świat we-
dług Kiepskich” oraz utwór „Tkanina” Se-
weryna Krajewskiego, w którym tytułowe 
słowo zastąpiono „Gośliną”. Jakub noszą-

cy przez cały koncert kask przeprowadził 
konkurs polegający na robieniu pompek, 
w którym zwycięzca otrzymał rower. Nie 
zabrakło tzw. ściany śmierci i pogo. Ja-
kub zaprosił kilka osób na scenę, które 
mogły zaprezentować swój freestyle, 
sam raper nawijał o tym, że w Murowanej 
chce wychować syna. Usłyszeć moż-
na było kawałek stworzony specjalnie 
na Festiwal Masła, który Jakub On Stage 

odwiedził ponad miesiąc temu. Na fanów 
czekały gadżety z jego wizerunkiem: bre-
loki, koszulki, płyty i czapki, które cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Mimo wysokiej temperatury, publiczność 
nie zawiodła i bawiła się świetnie, tań-
cząc, śpiewając i skacząc. 

Kinga Mizgier 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Tour de murowana Goślina
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Obchody Nocy Świętojań-
skiej zorganizowaliśmy w tym 
roku po raz pierwszy nad jezio-
rem Kamińsko. Na „Wianki” 
zaprosili naszych mieszkań-
ców: zastępca burmistrza 
Radosław Szpot oraz Sołtys 
Kamińska Elżbieta Dziel.

Na plaży w Kamińsku obrzędy związane 
z tradycją świętojańską przedstawił Ze-
spół Tańca Ludowego „Poligrodzianie”. 
W programie znalazły się tańce, trady-
cyjne przyśpiewki i puszczanie wianków 
na wody jeziora Kamińsko. Wianki mogły 
puszczać panie uczestniczące w warsz-
tatach ich zaplatania. Powstały przepięk-
ne kompozycje z ziół i kwiatów, zdobiące 
głowy nie tylko panien. Były także anima-
cje dla dzieci, malowanie twarzy, pokaz 
ratownictwa i wozu strażackiego dla 
dzieci w wykonaniu JRG nr 8 PSP, strefa 
gastronomii Sunset Bar Kamińsko, bar-
dzo klimatyczne, letnie miejsce dobrego 
chilloutu. Po raz pierwszy w naszych 
stronach mogliśmy uczestniczyć w zaba-
wie silent disco, które przyjęło się zna-
komicie. Wianki popłynęły, a po zacho-
dzie słońca nadszedł czas na podróż 
w lata dwudzieste z Teatrem Ognia Flow 

w spektaklu „Fireshow Gatsby Show”, in-
spirowanym filmem „Wielki Gatsby”. Zro-
biło się gorąco, artyści malowali ogniem 
piękną opowieść.

- Piękną tradycję Nocy Świętojańskiej 
zamierzamy co roku kultywować nad 
brzegami jezior w naszej gminie - zapew-
niała sołtys Elżbieta Dziel - aby przybliżyć 
i na nowo odkryć piękno tego regionu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji w Murowanej Goślinie składa 
serdeczne podziękowania za pomoc przy 
organizacji wianków: Jednostce Ratowni-

czo-Gaśniczej nr 
8 PSP w Bolecho-
wie, Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Murowanej 
Goślinie, Straży 
Miejskiej w Mu-
rowanej Goślinie, 
Markowi Dzielowi 
- Leśnictwo Ka-
mińsko.

Tekst i zdjęcia: 
Bartłomiej 
Stefański

Noc z wiankami na Kamińsku
kultura

W drugiej połowie czerwca br. 
roku Orkiestra Dęta OSP koncerto-
wała podczas 23. Międzynarodo-
wego Festiwalu Orkiestr i Grup 
Mażoretkowych w czeskim Děčínie 
oraz niemieckiej Pirnie. 

W Děčínie wspaniały wieczór upłynął nam 
na wysłuchaniu Koncertu Inauguracyjne-
go Festiwalu w wykonaniu orkiestry woj-

Orkiestra Dęta na festiwalu

skowej z Pragi. Bardzo ciekawe interpre-
tacje muzyki klasycznej od Haendla, przez 
Verdiego, Bizeta, Montiego do Gershwina 
wzbudziły aplauz nasz i publiczności.

Kolejnego dnia w czterech miejscach po 
kolei graliśmy krótkie promenadowe kon-
cerciki, następnie mieliśmy próbę do wie-
czornego koncertu, a późnym popołu-
dniem rozpoczął się uroczysty przemarsz 
orkiestr brzegiem Łaby, przez największy 
most w Děčínie wprost na Nabrzeże, 
gdzie od 18.00 odbył się Monster Kon-
cert – połączonych wszystkich orkiestr. 
Po występie otrzymaliśmy podziękowania 
i pamiątkowe podarunki, a kapelmistrz 
miał okazję wręczyć upominki od naszej 
gminy włodarzom Děčína.

Kolejnego dnia koncerty przeniosły 
się do niemieckiej Pirny, gdzie od rana 

zagraliśmy promenadowy koncert przed 
szkołą im. Goethego, następnie odbył 
się przemarsz uliczkami starego miasta 
wprost na rynek, gdzie został powtórzony 
program połączonych orkiestr z koncertu 
po stronie czeskiej. Czterodniowe tour-
née okazało się bardzo udane.

Wyjazd orkiestry został sfinansowany 
ze środków Stowarzyszenia Miłośników 
Orkiestry Dętej oraz wpłat uczestników 
wyjazdu. Po raz kolejny mogliśmy liczyć 
na pomoc Studia Fotograficznego Cze-
sława Zaręby, a także ogromne wsparcie 
Roberta Sadowskiego. Dziękujemy za 
sfinansowanie zakupu czapek do mundu-
rów z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Rekreacji.

Mateusz MJ Sibilski
Zdjęcia: archiwum orkiestry
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Drzewo-życie

W Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgó-
rza” w ostatnim tygodniu lipca odbyły 
się warsztaty artystyczne. Kreatywni 
dziwnym i niepojętym zrządzeniem losu 
wylądowali na tropikalnej wyspie, gdzie 
wykonywali prace kojarzące się tema-
tycznie z taką scenerią:  list w butelce, 
maska afrykańska, dżungla, skarpetkowy 
tukan, zachód słońca na sawannie. Nato-
miast w warsztacie Majsterklepki praco-
waliśmy z takimi technikami, jak grafika, 

Malowane ptaki powróciły do par-
ku miejskiego. W sobotę 2 lipca odbył 
się letni happening „Ptasie trele”. Po-
dobnie, jak w ubiegłym roku, nasz ośro-
dek kultury zorganizował spotkanie ze 
sztuką. Młodzi artyści malowali kolorowe 
ptaki wycięte w drewnianej płycie. To 
spotkanie z malarstwem przyniosło wiele 
twórczej radości. Barwy farb, pędzle, ma-

W piątek 24 czerwca br. w sali 
Ośrodka Kultury odbyło się przed-
stawienie teatralne pt. „Czerwony 
kapturek” według Jana Brzechwy. 

Swoje zdolności aktorskie zaprezento-
wała grupa dzieci z warsztatów teatral-
nych, które prowadzone są w ośrodku 
kultury od marca br. Opiekunem grupy, 
którą tworzą uczniowie goślińskich szkół 
podstawowych, jest Marlena Konieczna. 
Publiczność bardzo ciepło przyjęła ich 

drzeworyt, nie zabrakło szlifowania drew-
na i jego obróbki. Powstały piękne pra-
ce – portrety,  także zwierzęta, głównie 
rozmaite koty, a tematem kolejnych zajęć 
było tworzenie drewnianych lalek. Na ko-
niec wykonaliśmy ze sznurka zawieszkę 
ozdobnego pajacyka o ruchomych, nie-
zwykle tanecznych kończynach. Nazwa-
liśmy go Wakacyjnym Tancerzem Świata. 
Było nam niezmiernie miło z Wami two-
rzyć, a Wasze prace napawają nas dumą. 

larska wyobraźnia 
artystów doprowa-
dziły do powstania 
pięknej kolekcji 
malowanych ptaków 
w przestrzeni par-
ku. Tym razem, aby 
odnaleźć ptaszki, 
trzeba się trochę 

występ. Mimo, że spektakl przygotowy-
wany był zaledwie w niespełna trzy mie-
siące, zakończył się owacjami na stojąco. 
Na zakończenie dyrektor ośrodka kultury 
Arleta Włodarczak podziękowała opie-
kunce grupy Marlenie Koniecznej oraz 
Mikołajowi Wołochowiczowi z Teatru „Co 
dwie sztuki” za prowadzenie warsztatów 
oraz przygotowanie przedstawienia. 
Od września znów zapraszamy dzieci 
i młodzież na nasze warsztaty teatralne 
do MGOKiR.

Wakacyjne warsztaty artystyczne 2022

Ptasie trele w parku miejskim

Zakończenie sezonu teatralnego

Do zobaczenia za rok!

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Szymańska
-Wojtera, Bartłomiej Stefański 

wysilić, bowiem ukryły się one wśród 
gałęzi drzew. Poszukiwanie ich, to może 
być świetna wspólna przygoda podczas 
spaceru. Możecie zabrać ze sobą lornet-
ki i obserwować je z daleka, albo zupeł-
nie z bliska.

Bartłomiej Stefański 
Zdjęcie: Andrzej Kietzmann,  

Bartłomiej Stefański

Tekst i zdjęcie: Tomasz Mizgier

Galeria „Na Wzgórzu” przy 
ul. Mściszewskiej 10 w Ośrodku Kul-
tury w Murowanej Goślinie zatętniła 
życiem. Na ścianie galerii pojawiło 
się ogromne drzewo, z pełną prac 
ceramicznych zieloną koroną liści, 
kryjących w sobie tajemnicę. 

Kto stanie pod tym drzewem, poczuje 
jego życiowy puls. Tajemnicą zaklętą 
w jego koronie jest życie małych form 
ceramicznych, jawiących się, jako małe 

zwierzęta, owady, rośliny, liście, kwiaty 
misternie wplecione w strukturę drzewa. 
Obfitość życia bije z tego dzieła sztuki, 

fruwają wokół niego ceramiczne ptaki, 
które garną się do jego pełnej życia koro-
ny, domu.
Tę wspaniałą instalację artystyczną 
wykonały dzieci z Pracowni Rzeźby i Ce-
ramiki Ośrodka Kultury w Murowanej 
Goślinie, którą od ponad dwudziestu lat 
prowadzi Grażyna Szymała-Wołyńska. 
Zapraszamy na wystawę do końca wrze-
śnia, od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-20.00.

Tekst i zdjęcie Bartłomiej Stefański.
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Zastępca burmistrza Radosław 
Szpot, Proboszcz Parafii pw. św. 
Marii Magdaleny w Długiej Goślinie 
- ks. Jan Kwiatkowski i sołtys 
Monika Ewert zaprosili na Letni 
Festiwal Muzyczny Musica Sacra 
Musica Profana im. prof. Stefana 
Stuligrosza, który odbył się 6 sierp-
nia br. Długa Goślina przywitała, jak 
zawsze, z wielką serdecznością 
i otwartością licznie zgromadzoną 
festiwalową publiczność.

W części Musica Sacra wystąpił duet 
z Ukrainy - Nata i Evgeny. Artyści urodze-
ni we Lwowie, którzy wykorzystują różne 
instrumenty perkusyjne, łącząc je 
z niezwykłą barwą i techniką wokalną 
Naty. Evgeny jest autorem muzyki. Jak 
nikt inny potrafią wydobyć wyjątkowe 
brzmienia szofara - starożytnego, 
hebrajskiego instrumentu dętego. 
Artystom udało się stworzyć niezwykły 
klimat, pełen etnicznych i mistycznych 
słów oraz dźwięków.

W części Musica Sacra wystąpiła Hanna 
Banaszak z zespołem. Artystka komplet-
na, świadoma, potrafiąca w niebywały 
sposób swoim głosem prowadzić 
i zwodzić publiczność. Nie zabrakło 
znanych utworów. Wspólnie śpiewaliśmy 
m.in. „W moim magicznym domu”, by 
zaraz wysłuchać „Ludzie giną” (wiersz 
Josifa Brodskiego w tłumaczeniu S. Ba-
rańczaka) – słowa tak ciągle aktualne, 
komentujące naszą rzeczywistość. 
Przepiękny i poruszający recital, który 
opowiadał nam nie tylko o tęsknocie, 
śmierci, ale też o radości życia, energii 
i o miłości. Hanna Banaszak bardzo 
świadomie wybiera teksty poetyckie, 
operuje skrajnymi emocjami. Nie sposób 
być obojętnym na ten dobitny przekaz. 
Dzięki artystce, jej pełnemu ekspresji 
i niezwykłej barwy wokalowi, przeżyliśmy 
niezapomniane emocje, wkroczyliśmy 

do jej intymnego świata. Hannie Bana-
szak towarzyszyli wybitni muzycy: 
Zbigniew Wrombel na kontrabasie, 
Andrzej Mazurek - instrumenty perkusyj-
ne i Jacek Szwaj na fortepianie. 

Dziewięć lat temu została powołana 
Kapituła, która w specjalny sposób chce 
podziękować i nagrodzić osoby zaangażo-
wane w organizację festiwalu. W imieniu 
Kapituły Konrad Strykowski i Paweł Piętka 
podziękowali w tym roku dyrektorce 
ośrodka kultury Arlecie Włodarczak - oso-
bie, która zawsze „spina” i potrafi rozwią-
zywać trudne tematy związane z festiwa-
lem. Za współpracę i niezwykłą życzliwość 
dla Sołectwa Długa Goślina nagroda 
także ze wszech miar zasłużona.

Tradycyjną kwestę na potrzeby bieżące 
kościoła prowadzili podczas przerwy: 
Bogusław Frąckowiak - przewodniczący 
RM, Adrianna Urbaniak - Sekretarz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina, 
Monika Ewert - sołtys Długiej Gośliny 
oraz Marek Strykowski były sołtys Długiej 

Gośliny. Zebrano 3 754,15 zł, bardzo 
dziękujemy! 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie, organizator 
festiwalu, serdecznie dziękuje naszym 
darczyńcom: Jarosławowi Dobrowolskie-
mu, Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone 
Wzgórza” w Murowanej Goślinie, Cukierni 
Paweł Piętka – Urszuli i Pawłowi Piętkom. 
Projekt zrealizowany ze środków finanso-
wych Gminy Murowana Goślina.

Wyrazy uznania i podziękowania kieruje-
my także do: strażaków z OSP Długa 
Goślina, Koła Gospodyń Wiejskich 
w Długiej Goślinie, Mieczysławy Niedź-
wiedź, Szkoły Podstawowej nr 2 w Muro-
wanej Goślinie.

Natchnieni i wypełnieni pozytywnymi 
dźwiękami, mówimy do zobaczenia.

Agnieszka Szymańska-Wojtera 
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański,  

Andrzej Kietzmann

Hanna Banaszak na festiwalu  
w Długiej Goślinie!
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie wraz  
z Zespołem Wokalnym „Goślińskie Chabry” 
w Murowanej Goślinie serdecznie zaprosił 
mieszkańców w sobotnie popołudnie 
(16 lipca br.) na Gośliński Przegląd Zespo-
łów Śpiewaczych. „Inicjatorką zorganizowa-
nia przeglądu w naszym mieście była pani 
Bożena Rydzyńska.” - tak możemy przeczy-
tać w relacji z pierwszego przeglądu…  
w 2011 roku. To już dziesięć lat! Zgadza 
się również dzień i miesiąc - 16 lipca.
W roku 2022 zespoły spotkały się na 
jubileuszowym Przeglądzie Zespołów 
Śpiewaczych „Chabrowe Lato”, który 
odbył się pod Patronatem Honorowym 
Radosława Szpota - Zastępcy Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina. Po 
występie Goślińskich Chabrów pogratulo-
wano zespołowi odznaczenia honorowego 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które 
otrzymali również: Bożena Rydzyńska, 
Marcin Matuszewski, Zdzisława Koniecz-
na i Halina Wiśniewska. Odznaczenia 

zostały wręczone 25 czerwca br. w Parku 
Dzieje przez Wiceministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Jarosława Sellina. 
Dla goślińskiej publiczności wystąpili: 
Zespół Regionalny „Olszyna” ze Swarzę-
dza, Zespół Wokalny „Retro Cafe” z Czer-
wonaka, Kapela „Tu My z Doliny Wełny” 
z Gościejewa, Zespół Śpiewaczy „Luba-
szanki” z Lubasza, Zespół Śpiewaczy 
„Złota Jesień” z Kostrzyna, Zespół 
Śpiewaczy „Chojanki” z Chojna, Zespół 
Śpiewaczy „Kleszczewianie” z Kleszczewa, 
Zespół Wokalny „Goślińskie Chabry” 
z Murowanej Gośliny oraz Kapela „Swoja 
Wiara” z Murowanej Gośliny. Zespoły 
zaprezentowały urozmaicony repertuar  

A my na to, jak na Chabrowe lato!

Gośliński Biuletyn Mieszkańców
WydaWca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 
redaktor naczelna: Monika Paluszkiewicz
PrzygotoWanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora. | nakŁad: 5 500 egzemplarzy.
Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy kierować: biuletyn@murowana-goslina.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny. 

centrALA 
61 89 23 600, faks 61 812 21 40

ZgłosZenie wiZyty Z udZiałem tłumacZa jęZyka migowego  
gmina@murowana-goslina.pl

sekretArz 
adrianna urbaniak, 61 8923 605

zAstęPcA burMistrzA
Radosław szpot, 61 8923 605

skArbnik
Romana Dudek, 61 8923 607

kAnceLAriA
61 8923 601

referAt budowLAno-inwestycyJny 
i zArządzAniA droGAMi
kierownik barbara Florys-kuchnowska, 61 8923 610
cZystość, oświetlenie, Zieleń w pasie drogowym

61 8923 611
eksploatacja i utrZymanie dróg - decyZje 
61 8923 612
remonty dróg, 61 8923 616

referAt GosPodArki koMunALneJ 
i ochrony ŚrodowiskA
kierownik Violetta szałata, 61 8923 640

urząd MiAstA i GMiny MurowAnA GoŚLinA 
Pl. Powstańców wlkp. 9, 62-095 murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Godziny otwArciA urzędu dLA interesAntów: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

dyżur burMistrzA orAz zAstęPcy burMistrzA: Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00
Godziny urzędowAniA usc i ewidencJA LudnoŚci: Poniedziałek 10.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-12.30

rolnictwo, leśnictwo, melioracje, 61 8923 643
transport publicZny, 61 8923 644

urząd stAnu cywiLneGo
kierownik Piotr Hildebrandt, 61 8923 655
dowody osobiste, ewidencja ludności, 61 8923 656
referAt sPrAw obywAteLskich
kierownik ewa Poepke-kala, 61 8923 650
Zastępca kierownika, 61 89 23 633

referAt GosPodArki nieruchoMoŚciAMi 
i PLAnowAniA PrzestrzenneGo
kierownik monika kurianowicz, 61 8923 620 

biuro rAdy MieJskieJ
61 8923 654

referAty w budynku  
Przy uL. PoznAńskieJ 18

referAt oŚwiAty, kuLtury, sPortu 
orAz zdrowiA i sPrAw sPoŁecznych
kierownik Dorota brajewska, 61 8923 690

referAt PodAtków i oPŁAt LokALnych
kierownik Honorata Dziel, 61 8923 675

referAt orGAnizAcyJny
kierownik Halina Turaj, 61 8923 630

biuro ProMocJi i funduszy zewnętrznych
kierownik Damian Dubina, 61 8923 685
sołectwa, 61 8923 687

biuro GosPodArki odPAdAMi 
uL. PoznAńskA 16

kierownik monika Rozynek, 61 8923 635
obsługa klienta monika szołdra, 61 8923 649

wybrAne instytucJe
ośrodek pomocy społecZnej, klub pracy  
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
miejsko gminny ośrodek kultury i rekreacji  
ul. mściszewska 10, 61 812 21 20
biblioteka publicZna  
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
mg sport i nieruchomości  
ul. mściszewska 10, 61 811 23 36
teLefony ALArMowe
pogotowie ratunkowe, 112
pogotowie energetycZne, 991
wodociągi i kanaliZacja sanitarna (całą dobę)  
61 812 20 40, lub pogotowie, 994
straż miejska, 519 321 676, 61 8923 666 
policja, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

o charakterze biesiadnym z akcentami 
ukraińskimi. Wszyscy stęsknieni wspólnej 
zabawy bawili się znakomicie na widowni, 
na scenie i na parkiecie, tańcząc i śpiewa-
jąc wspólnie. Dla jubilatów zaśpiewano 
tradycyjne „Sto lat”. Okazją do chwili 
rozmowy był wspólny obiad i pączki przy 
kawie. Radosne spotkanie miłośników 
i pasjonatów śpiewu i muzyki poprowadził 
Marcin Matuszewski. Każdy zespół 
otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom 
i kwiaty z rąk zastępcy burmistrza 
Radosława Szpota i przewodniczącego 
RM Bogusława Frąckowiaka.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański
Fragmenty tekstu z 2011 r.: Tomasz Mizgier
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Jubileusz Chóru „Vocantes”
Niedziela, 24 lipca była drugim dniem 

Jarmarku św. Jakuba, o godz. 12.30 
Msza św. odpustowa w kościele pw. św. 
Jakuba Apostoła zgromadziła gośliń-
skie władze i mieszkańców. W tym dniu 
Parafialny Chór Mieszany „Vocantes” 
pod dyrekcją profesora Leszka Bajona 
obchodził jubileusz 96-lecia działalno-
ści. Oprawa mszy świętej i pełen emocji 
koncert pieśni maryjnych w wykonaniu 
jubilatów wspaniale zbiegły się ze świę-
tem patrona naszej parafii. Od początku 
istnienia działalność goślińskiego Chóru 
stała się źródłem kultury muzycznej 
skupionej wokół parafii, jest wieloletnią 
tradycją w naszej lokalnej społeczności 
oraz wniosła ogromny wkład w budowa-
nie niezwykłej więzi wśród ludzi żyjących 
muzyką. Po koncercie przyszedł czas 
na podziękowania, gratulacje i składanie 
jubileuszowych życzeń. Ksiądz proboszcz 
Sławomir Jessa zaprosił jubilatów, go-
ści i wszystkich obecnych w kościele 
do ogrodu plebanii na obiad i okoliczno-
ściowy tort. Wspólna biesiada była zna-
komitą okazją do wspomnień, refleksji 
i integracji naszego środowiska. Życzymy 
chórowi wszelkiej pomyślności, dużo suk-
cesów oraz dalszej, wspaniałej aktywno-
ści twórczej, aby kolejne lata były równie 
owocne, jak te dotychczasowe.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Krótka historia 
Parafialnego Chóru 
Mieszanego „Vocantes”
Chór przy parafii pw. św. Jakuba Apostoła 
w Murowanej Goślinie został założony 
w 1926 r. z inicjatywy ówczesnego pro-
boszcza ks. Piotra Adamka. Początkowo 
nosił nazwę Towarzystwo Chóru Kościel-
nego im. św. Cecylii. Pierwszym dyrygen-
tem zespołu był Anzelm Kędzierzyński. 
Głównym celem powstania chóru było 
wzbogacanie śpiewem liturgii mszalnej, 
udział w świętach narodowych, a także 
wystawianie przedstawień teatralnych. 
Następcą księdza Adamka był ks. Ro-
man Dyllick – muzyk i kompozytor. Po 
wojnie dyrygentem został Franciszek 
Wilczyński, odznaczony medalem „Pro 
Ecclesia et Pontifice”, prowadzący chór 
blisko czterdzieści lat. Od 1978 roku 
opiekę nad chórem objął ks. Edmund 
Szymański. W 1983 r. w czasie piel-

grzymki Jana Pawła II, na mszy św. 
w Poznaniu śpiewały chóry Archidiece-
zji Poznańskiej, wśród których znalazł 
się także gośliński chór parafialny. Od 
1984 roku kontynuował swoją działal-
ność pod kierunkiem Elżbiety Wtorkow-
skiej, a od 1986 r. przyjął nazwę „Vocan-
tes”. Przez cały okres istnienia zespół 
brał udział w koncertach i przeglądach 
chórów kościelnych, uczestniczył w kon-
certach organizowanych przez Akademię 
Muzyczną w Poznaniu oraz koncertach 
w Katedrze Poznańskiej „Musica Sacra”. 
4 sierpnia 1991 r. chór śpiewał na mszy 
św. w kościele Świętego Krzyża w War-
szawie, transmitowanej przez Polskie 
Radio. W 2001 r., wkrótce po obchodach 
75-lecia, chór zawiesił swoją działal-
ność. Reaktywacja nastąpiła w 2003 r. 
z inicjatywy Roberta Skolmowskiego. 
Prowadzenia chóru podjął się profesor 
Akademii Muzycznej w Poznaniu Leszek 
Bajon. Od tego momentu chór działa 
przy ośrodku kultury. Chór organizuje 
koncerty kolęd i wielkopostne. Aktywnie 
uczestniczy w imprezach organizowanych 
w naszej gminie, np.: widowisko „Dzieje 
Murowanej Gośliny”, Jarmark św. Jaku-
ba, Wielki Koncert Stanisław Czarnecki 
In Memoriam, Goślińskie Kolędowanie, 
Złoty Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 
1, Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej 
OSP. W 2004 r. po raz pierwszy zespół 
zaprezentował się na Powiatowym Prze-
glądzie Chórów w Luboniu. W kolejnych 
latach brał udział w różnych przeglądach 
i konkursach.

W marcu 2008 r. chór zdobył wyróżnie-
nie za wrażenia artystyczne podczas 
V Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
Metropolii Górnośląskiej, który odbył 
się w Żorach. W 2009 r. chór wziął udział 
w III Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni 
Sakralnej „Vox Domini” w Prusicach, 
zdobywając I wyróżnienie w kategorii 
chórów mieszanych. W styczniu 2011 r. 
na zaproszenie księdza Jana Puzyny chór 
pojechał do Oszmiany na Białorusi.

W czerwcu 2014 roku chór wziął udział 
w 3. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Chóralnej „O złotą wstęgę Solczy” w Ej-
szyszkach (Litwa). Najdłuższą w swojej hi-
storii podróż zespół odbył w lipcu 2015 r. 
Był to wyjazd warsztatowy do Hiszpanii. 
Chór miał okazję zaśpiewać w kaplicy 
klasztoru Opactwa Bernardynów na słyn-
nej górze Montserrat w Katalonii, a także 
w przepięknym wnętrzu kościoła w Cale-
lli. Chórzyści zwiedzili Barcelonę i Stras-
bourg.

Prezesem chóru jest Stanisław Czarnecki.

dyrygenCi:

 ▪ 1926-1927 Anzelm Kędzierzyński
 ▪ 1927-1931 Franciszek Wilczyński
 ▪ 1932-1936 Władysław Konieczka
 ▪ 1936-1939 Symforian Kowalski
 ▪ 1946-1984 Franciszek Wilczyński
 ▪ 1984-2001 Elżbieta Wtorkowska
 ▪ od 2003 Leszek Bajon.



wrzesień 2022 19

StaniSław Górzny (1899-1988)

Stanisław Górzny urodził się w 1899 r. w Potrzanowie. Był 
synem kowala, wyuczył się zawodu ślusarza. 17 lipca 1917 roku 
powołano go do armii pruskiej do Berlina. W 1918 r. został 
wysłany na front w pobliże granicy niemiecko-francuskiej. 
Pełnił funkcję kuriera, przewożąc meldunki na motocyklu, 
w rejonie Kolonii i Koblencji. Później został skierowany 
w okolice Reims, gdzie przebywał do końca I wojny światowej. 
W czasie działań został ranny w głowę. 

Po powrocie do Rogoźna od 1919 r. uczestniczył 
w Powstaniu Wielkopolskim w walkach w rejonie Wronek, 
Lwówka, Zębowa. W maju 1919 r. został wcielony do II 
Wielkopolskiej Autokolumny Ciężarowej stacjonującej 
w Poznaniu. Tam też awansował na stopień kaprala i uzyskał 
tytuł mistrza wojskowego. 

Już jako żołnierz Wojska Polskiego, brał udział w wojnie 
polsko-sowieckiej 1919-1920 r., między innymi w walkach 
w rejonie Bobrujska, w tym także w akcji zdobycia słynnego 
samochodu pancernego Austin-Putiłow. W 1920 roku 
odznaczono go Krzyżem Walecznych. W 1922 roku został 
zdemobilizowany i powrócił do cywila. W 1930 r. 
na ćwiczeniach rezerwy awansował na stopień plutonowego 
i otrzymał tytuł instruktora pojazdów mechanicznych. 

Okres międzywojenny wypełniła mu praca. Około 1927 r. 
w Rogoźnie wspólnie z bratem Janem rozbudował warsztat 
ślusarski. Od 1932 r. z bratem Antonim przez trzy lata 
prowadził młyn parowy w Lubaszu. W listopadzie 1935 r. 
zamieszkał w Murowanej Goślinie. 

2 września 1939 roku został powołany do wojska 
i skierowany do Lwowa, gdzie pełnił służbę, jako kierowca. 
Między innymi rozwoził chleb. Często zatrzymywał się i pod 
pretekstem usuwania usterki wchodził na część bagażową, 
a wspinając się na sam wierzchołek „góry” chleba, powodował 
jego spadanie na ziemię. Na to już czekali wygłodniali 
mieszkańcy. Kiedy do Lwowa wkroczyła Armia Czerwona, 
został rozbrojony, a dzięki pomocy wdzięcznych lwowian 
opuścił miasto i udał się piechotą do Rogoźna. Wkrótce jednak 
spotkali go Niemcy i przekazali do obozu jenieckiego Stalag IIb 
w Hammerstein koło Czarnego na Pomorzu, gdzie oznaczono 
go numerem 8928. Przebywał tam od 1 października 1939 roku 
przez pół roku. Na dalszy czas wojny został przydzielony 
do pracy w firmie Villy Tietz Neustettin (obecnie Szczecinek), 
do Polic do Fabryki Benzyny Syntetycznej, a następnie do pracy 
w niemieckim „urzędzie wojewódzkim” w Szczecinie. 14 maja 
1945 roku z przepustką nr 326, wystawioną przez prezydenta 
Szczecina, powrócił do Rogoźna. 

Po wojnie ostatecznie przeniósł się do Murowanej Gośliny, 
gdzie w 1946 roku ożenił się z Władysławą Wilkoszówną. Ślub 
poprzedziły spektakularne oświadczyny na goślińskim rynku. 

W lutym 1946 roku przejął protokólarnie wyposażenie 
niemieckiego warsztatu ślusarskiego przy Rynku pod nr 13. 

Zabiegał o nabycie warsztatu na własność, ale urząd 
likwidacyjny nie uwzględnił wniosku i ostatecznie w grudniu 
1950 r. odebrał mu warsztat. W tym trudnym okresie na świat 
przyszły córki – Władysława Wanda (ur. 1949 r.) i Longina (ur. 
1952 r.), więc i wydatki rosły. Stanisław imał się różnych prac 
w swoim zawodzie, jednocześnie organizując od podstaw 
warsztat na posesji J. Wilkosza przy Rynku nr 15. Oprócz 
sezonowych prac omłotowych, w działalności zawodowej 
Stanisława Górznego dominowały remonty oraz przeglądy 
m.in.: urządzeń w zakładach mleczarskich czy rzeźniach, 
kotłów parowych i rozmaitych pojazdów, maszyn na terenie 
Murowanej Gośliny, Obornik i Rogoźna. Był stałym 
„opiekunem” urządzeń w tartaku Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego w Murowanej Goślinie. W Instytucie 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Stacji Hodowlano-Badawczej 
w Przebędowie był współautorem wynalazku pn. „Znacznik 
do siewów punktowych” opatentowanego w 1954 r.

Był pracowity, a jednocześnie bardzo cierpliwy i dokładny. 
Najważniejsza w pracy była jakość. Odbiory techniczne urządzeń 
dokonywane przez inspektorów rejonowego Dozoru Techniczne-
go zawsze kończyły się po pierwszej próbie dopuszczeniem 
do eksploatacji. Należał do nielicznych specjalistów potrafiących 
naprawiać i konserwować urządzenia parowe. Wyszkolił 
również kilkunastu uczniów w zawodzie ślusarza. 

Poza pracą zawodową, którą bardzo lubił, udzielał 
się również w Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej 
Goślinie, wnosząc tam swe umiejętności zawodowe. 

Stanisław Górzny w 1977 roku awansował na stopień sierżanta, 
a w 1980 r. z tytułu udziału w Powstaniu Wielkopolskim 
na stopień podporucznika. W tymże roku otrzymał Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy. W 1981 roku odznaczono go Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1984 roku został 
wyróżniony Medalem 40-lecia Polski Ludowej. 

Stanisław Górzny zmarł 17 stycznia 1988 r. i spoczął 
na parafialnym cmentarzu w Murowanej Goślinie. 

Władysława Wanda Sydor

ByLi taCy Goślinianie
Serdecznie dziękuję rodzinom za udostępnione informacje i materiały.
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